
  

 

 
GERÊNCIA DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO E FOMENTO 

Av. Cândido de Abreu, 200 | 80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9141 
 

 

Desempenho do Comércio Exterior Paranaense – Junho de 2016 

 

No Paraná aumentam as importações e caem as exportações no mês de junho 

No mês de junho as exportações paranaenses foram 1,6% menor em relação ao mês anterior e 12,5% 

menor em relação a junho de 2015. Em valores, as exportações somaram US$ 1,490 bilhão. Os principais 

produtos exportados foram produtos do complexo soja e carnes, material de transporte e açúcares e produtos 

de confeitaria. Nos primeiros seis meses do ano, as principais contribuições foram dos grupos de produtos do 

complexo soja e de carnes, material de transporte, madeira e mecânica. Os principais destinos dos produtos 

paranaenses foram os mercados da China, da Argentina, dos EUA e da Holanda. No ano, as exportações 

acumuladas ultrapassaram o valor de US$ 7,867 bilhões. Este resultado é 7,1% superior ao valor acumulado no 

mesmo período do ano anterior. 

As importações de junho somaram US$ 972,7 milhões. Comparando este resultado com o mês 

anterior, as importações aumentaram 17,5%. Quando comparado com o mesmo mês de 2015, há queda de 

21,4%. O destaque no mês foram as compras de produtos químicos, mecânica, material de transporte e 

petróleo. Nos seis primeiros meses do ano as importações acumuladas – US$ 5,088 bilhões – foram 22,6% 

inferiores ao do mesmo período de 2015. 

O saldo da balança comercial no mês de junho foi 24,6% menor em relação a maio, registrando US$ 

517,4 milhões. O saldo líquido do primeiro semestre do ano acumulou US$ 2,779 bilhões. Contribuíram para a 

geração deste saldo positivo os produtos do agronegócio: complexo soja e carnes. A média da cotação cambial 

do Real em relação à moeda norte-americana no mês de junho foi de R$ 3,424. No mês, comparando este 

valor com a média do mês anterior, houve uma apreciação da moeda brasileira de 3,24% em relação ao Dólar.  

Em termos de fluxo de comércio os maiores parceiros comerciais do Estado do Paraná foram a China, a 

Argentina e os Estados Unidos.  O Paraná comercializou mais de US$ 12,9 bilhões no mercado internacional 

até junho deste ano. Comparando este resultado com o mês passado, foi observada uma elevação de 23,5% 

no fluxo de comércio. Principal fator que explica essa elevação foi o aumento das importações observado em 

junho.  
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EXPORTAÇÕES 

No mês de junho, com queda de 1,6% em relação ao mês anterior, a venda de produtos paranaenses 

para o exterior foi de US$ 1,490 bilhão. Este resultado mais as exportações acumuladas dos cinco primeiros 

meses somaram US$ 7,867 bilhões ou R$ 28,842 bilhões.  

Evolução das Exportações do Paraná 

 
                                   Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

A queda das exportações no mês pode ser entendida como um movimento de apreciação da taxa de 

câmbio observado desde o início deste ano como também do fraco desempenho das atividades de 

exportações no comércio internacional. 

Evolução da Cotação do Dólar, Euro e Libra Esterlina em relação ao Real 

  
                           Fonte: Banco Central do Brasil 
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Em junho a cotação média da taxa de câmbio da moeda brasileira em relação à moeda norte-

americana fechou apreciada em 3,24% na comparação com a taxa de câmbio do mês de maio. Essa diferença 

fez com que os produtos paranaenses vendidos no mercado externo se tornassem mais caros, diminuindo a 

competitividade de suas vendas bem como dificultando sua penetração no mercado internacional. Em termos 

de vendas, comparando junho deste ano com o mesmo mês de 2015 as vendas em Dólar recuaram 12,6% e 

em Real diminuíram 3,8%. 

Com base nas cotações, podemos afirmar a existência de uma tendência de apreciação da taxa de 

câmbio da economia brasileira no primeiro semestre em relação às principais moedas no mercado 

internacional. Quando se compara a cotação média da taxa de câmbio do mês de junho, R$ 3,424 por Dólar, 

em relação à média da taxa de câmbio do primeiro semestre, R$ 3,710 por Dólar, observa-se que no último 

mês a moeda brasileira fechou apreciada em 7,7%. Em relação à moeda europeia, a cotação média do 

semestre foi de R$ 4,137 por Euro. Comparando este resultado com a última cotação, R$ 3,847 por Euro, 

percebe-se que a taxa de câmbio fechou o mês apreciada em 7,0%.  Com relação à Libra Esterlina, a cotação 

média no semestre foi de R$ 5,316 por Libra. Em junho, a moeda brasileira encerrou o mês apreciada em mais 

de 8,5%. Caso esse movimento de apreciação da moeda brasileira verificada no primeiro semestre persista ao 

longo do segundo semestre,  aquelas atividades econômicas voltadas para exportação encontrarão maiores 

dificuldades em realizar suas vendas para o mercado externo. Além disso, por meio das exportações, podemos 

perder uma janela de oportunidades que ajude no processo de recuperação da economia nacional. 

Em termos de quantidade exportada, o último mês apresentou recuo. Utilizando como parâmetro a 

economia nacional para explicar esse movimento, os dados de exportações da economia brasileira no mês de 

junho apontaram que foram transacionados 7,08% menos mercadorias quando comparado com o mês 

anterior. No Estado esse movimento foi ligeiramente pior apontando uma queda de 7,1% de mercadorias 

exportadas em relação ao mês maio.   

Os principais grupos de produtos que contribuíram nas exportações em junho foram os produtos do 

complexo soja, carnes, material de transporte e madeira. As vendas do principal produto da pauta de 

exportação do Estado em junho, complexo soja, somou mais de US$ 538,0 milhões.   Em termos acumulados 

este produto é o principal item da pauta de exportação do Paraná com mais de 37,9% de participação.  

O grupo de produtos de carnes é o segundo com maior participação na pauta exportadora do Estado 

com 15,9% na variação acumulada até junho. No mês foram exportados mais de US$ 243,9 milhões ou 9,7% a 

mais em relação a maio. No ano, as exportações de carnes apresentaram um crescimento de 6,1% em relação 

ao mesmo período de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
GERÊNCIA DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO E FOMENTO 

Av. Cândido de Abreu, 200 | 80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9141 
 

 

TABELA 01 – EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR GRUPO DE PRODUTOS EM US$ 

Grupo de produtos 
Exportações 2015 Part. Exportações 2016 Part. 

Variação  
Jan a Jun % Jan a Jun % 

            

Cereais                 160.036.172  2,18%              224.450.169  2,85% 40,25% 

Material de Transportes                 577.920.147  7,87%              741.537.255  9,42% 28,31% 

Complexo Soja              2.620.832.499  35,69%           2.989.144.711  37,99% 14,05% 

Mecânica                 293.425.649  4,00%              331.546.870  4,21% 12,99% 

Carnes (bovinas, aves e suínas)              1.186.017.551  16,15%           1.257.880.644  15,99% 6,06% 

Papel e Celulose                 274.099.461  3,73%              277.492.627  3,53% 1,24% 

Preparações alimentícias diversas                 246.816.150  3,36%              247.599.254  3,15% 0,32% 

Móveis                   40.491.193  0,55%                 39.589.434  0,50% -2,23% 

Materiais Elétricos e Eletrônicos                   78.440.241  1,07%                 75.879.847  0,96% -3,26% 

Madeira                 470.866.699  6,41%              433.636.991  5,51% -7,91% 

Açucares e produtos de confeitaria                 353.893.969  4,82%              315.248.418  4,01% -10,92% 

Têxtil e Vestuário                   59.959.426  0,82%                 48.693.539  0,62% -18,79% 

Bebidas                   75.161.867  1,02%                 57.805.276  0,73% -23,09% 

Produtos Químicos                 313.982.300  4,28%              240.925.741  3,06% -23,27% 

Petróleo e derivados                   40.321.030  0,55%                 17.991.559  0,23% -55,38% 

            

Sub-total 6.792.264.354 92,49% 7.299.422.335 92,78% 7,47% 

Total 7.343.937.912 100,00% 7.867.822.601 100,00% 7,13% 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 

 

Da pauta de exportadora por grupo de produtos podem ser identificados alguns destaques positivos e 

negativos do mês de junho com relação ao crescimento da atividade exportadora do Estado. 

 

a) Destaques positivos do mês 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportação Brasil: US$ 22,5 milhões                         
(jun16/mai16: -46,4%) 
(jun16/jun15: -45,4%)  
 

Exportação Paraná: US$ 2,9 milhões 
(jun16/mai16: 488,8 %) 
(jun16/jun15: 39,2%)  
 

Cereais 

Principal mercado do Paraná:  
Ásia US$ 2,1 milhões  

Exportação Brasil: US$ 121,6 milhões         
(jun16/mai16: -3,4%) 
(jun16/jun15: 2,3%)  
 

Exportação Paraná: US$ 9,4 milhões 
(jun16/mai16: 24,6%) 
(jun16/jun15: -3,8%)  
 

Produtos Têxteis 

Principal mercado do Paraná:   

Mercosul US$ 3,4 milhões 
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b) Destaques negativos do mês  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Os principais mercados de destino das exportações do Estado, até junho deste ano, foram a China com 

30,5%, a Argentina com 8,5% e os Estados Unidos com 4,8%. 

TABELA 02 – EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR DESTINO 

ORDEM 

PRINCIPAIS PAÍSES 

JANEIRO A JUNHO 

2016 2015 
Variação % 

(A/B) 2016 2015 US$/F.O.B. (A) % s/Total US$/F.O.B. (B) % s/Total 

                

01º.   01º.   CHINA 2.405.783.389 30,58% 1.851.701.428 25,21% 29,92% 

02º.   02º.   ARGENTINA 671.727.336  8,54% 512.980.741 6,99% 30,95% 

03º.   03º.   ESTADOS UNIDOS 377.581.761  4,80% 362.620.223 4,94% 4,13% 

04º.   08º.   HOLANDA 252.110.799  3,20% 227.236.964 3,09% 10,95% 

05º.   04º.   ARÁBIA SAUDITA 241.828.034  3,07% 281.340.303 3,83% -14,04% 

06º.   06º.   ALEMANHA  232.899.288 2,96% 267.241.836 3,64% -12,85% 

07º.   05º.   PARAGUAI 190.814.368  2,43% 268.453.238 3,66% -28,92% 

08º.   21º.   COREIA DO SUL 186.773.494  2,37% 96.579.188 1,32% 93,39% 

09º.   11º.   JAPAO 175.668.826  2,23% 130.197.630 1,77% 34,92% 

10º.   07º.   INDIA 160.959.964  2,05% 253.463.518 3,45% -36,50% 
               

Subtotal 4.896.147.259  62,23% 4.251.815.069 57,90% 15,15% 

Total Paraná 7.867.822.601  100,00% 7.343.937.912 100,00% 7,13% 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 

 

Na comparação de janeiro a junho de 2016 contra o mesmo semestre de 2015, a variação do 

crescimento dos dois principais mercados é muito próxima, porém, pela primeira vez no ano o crescimento 

das exportações para a Argentina é maior do que o crescimento para o mercado chinês. Em ambos os 

mercados houve crescimento tanto em dólares quanto em quantidade. Na  comparação a quantidade de 

mercadorias exportadas para a Argentina cresceu 91,3% enquanto que para o mercado chinês esse 

crescimento foi de 17,1%.  

 

Exportação Brasil: US$ 444,5 milhões          
(jun16/mai16: 11,5%) 
(jun16/jun15: -5,7%) 

Exportação Paraná: US$ 6,1 milhões 
(jun16/mai16: -46,1%) 
(jun16/jun15: -58,7%) 

  

Bebidas 

Principal mercado do Paraná:                         
União Europeia US$ 2,2 milhões 

Exportação Brasil: US$ 1,1 bilhão 
(jun16/mai16: 65,8%) 
(jun16/jun15: -35,1%) 

Exportação Paraná: US$ 688,1 milhões  
(jun16/mai16: -22,7%) 
(jun16/jun15: -97,8%) 
 

Petróleo e Derivados 

Principal mercado do Paraná: 
 América Latina US$ 450,4 milhões 
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Mesmo não possuindo o maior crescimento acumulado, o mercado chinês ainda 

representa o maior mercado consumidor de produtos do Estado do Paraná. Para aquele 

país, em termos acumulados, foram exportados até junho de 2016 mais de US$ 2,405 

bilhões. Apenas no mês de junho foram vendidos US$ 459,2 milhões. Na comparação 

com o mês anterior, as exportações diminuíram 9,0%. Este resultado configura o segundo mês consecutivo de 

queda nas vendas para a China. Por categoria de grupos, os principais produtos exportados no mês foram: 

sementes e frutos oleaginosos (US$ 332,3 milhões); produtos de carnes e miudezas (US$ 46,1 milhões) e 

gorduras e óleos animais ou vegetais (US$ 34,4 milhões).  

Para o mercado argentino foram vendidos até junho deste ano US$ 671,7 milhões. No 

mês o Estado do Paraná exportou mais de US$ 124,5 milhões com destaque para os 

seguintes produtos: veículos e tratores (US$ 80,8 milhões); máquinas e instrumentos 

mecânicos (US$ 17,2 milhões); papel e cartão e obras de pasta de celulose (US$ 7,9 

milhões); e, borracha (US$ 3,3 milhões). 

Em uma lista com 30 principais países consumidores de produtos do Paraná foram identificados outros 

destaques nas exportações por destino (comparação do mês de junho de 2016 em relação ao mesmo mês de 

2015): Coréia do Sul (205,1%) e Colômbia (125,4%). 

    

                                                                                                

                  Exportações: US$ 19,2 milhões                                                  Exportações: US$ 32,2 milhões 

 

 

 

 

 

Analisando a evolução mensal das exportações por grau de elaboração, apenas o grupo de produtos 

semimanufaturados apresentou variação positiva na geração de receitas cambiais de 27,9%. Produtos básicos 

e manufaturados apresentaram, respectivamente, quedas nas exportações de 8,9% e 0,15%. 

TABELA 03 – EXPORTAÇÕES DO PARANÁ POR GRAU DE ELABORAÇÃO 

Variação das 
Exportações por Grau 

de Elaboração 

No mês Acumulado no ano Acumulado em 12 meses   Partici- 
pação 

relativa 
2015 

jun/16 jan/16 a jun/16 jul/15 a jun/16   

mai/16 jan/15 a jun/15 jul/14 a jun/15   

US$   R$ US$   R$ US$   R$   
                        

Básicos -8,90% -11,86% 12,77% 36,69% 9,45%  47,77% 
 

51,31% 

Semimanufaturados 27,88% 23,73% -1,62% 21,02% -14,07%  20,79% 
 

11,11% 

Manufaturados -0,15%  -3,40% 3,29% 27,26% -3,48%  32,83% 
 

36,41% 
    



    


    


      

Total das exportações -1,60%  -4,79% 7,13% 30,83% 0,99%  38,02% 
  

 Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
 Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 

Coreia do Sul Colômbia 

 Resíduos e desperdícios da ind. Alimentar: 
US$ 10,0 milhões; 
 

 Produtos de carnes: US$ 5,3 milhões; 
 

 Peles e couros: US$ 1,3 milhão; 
 

 Grupo de sementes e frutos oleaginosos: 
US$ 1,0 milhão. 

 Veículos, tratores e ciclos: US$ 19,3 
milhões; 
 

 Máquinas e instrumentos mecânicos: 
US$ 5,7 milhões; 

 

 Papel, pasta de celulose e cartão: 
US$ 2,2 milhões; 

 

 Madeira, carvão vegetal e obras de 
madeira: US$ 823,1 mil. 
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Bloco Especial: REINO UNIDO 

 O Reino Unido é uma união política de quatro países – Escócia, Inglaterra, Irlanda do 

Norte e País de Gales. A forma de governo é regida por um sistema parlamentarista e 

uma monarquia constitucional.  Dados do FMI de 2015 apontam que economia britânica era a sétima maior do 

mundo e a terceira maior da Europa (atrás das economias alemã e francesa).  

No ano de 2016 (janeiro-junho), as atividades de comércio exterior da economia brasileira com o 

Reino Unido e União Europeia apresentaram os seguintes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os principais produtos comercializados pela economia paranaense com o Reino Unido no primeiro 

semestre deste ano estão resumidos no quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

Exportações 

 Paraná (Total): US$ 5,088 bilhões 

 Brasil (Total): US$ 66,600 bilhões 

 Paraná          Reino Unido: US$ 100,7 milhões 

 Brasil          Reino Unido: US$ 1,2 bilhão 

 
 Reino Unido / Paraná = 2,0% 

(1SM16/1SM15 = 30,3%) 

 Reino Unido / Brasil = 1,8% 

(1SM16/1SM15 = 10,2%) 

 

 

Importações 

 Paraná (Total): US$ 7,867 bilhões 

 Brasil (Total): US$ 90,252 bilhões 

 Paraná          Reino Unido: US$ 95,4 milhões 

 Brasil          Reino Unido: US$ 1,3 bilhão 

 
 Reino Unido / Paraná = 1,2% 

(1SM16/1SM15 = -7,3%) 

 Reino Unido / Brasil = 1,5% 

(1SM16/1SM15 = -12,7%) 

Exportações Importações 

 Paraná (Total): US$ 7,867 bilhões 

 Brasil (Total): US$ 90,252 bilhões 

 Paraná          União Europeia: US$ 1,1 bilhão 

 Brasil          União Europeia: US$ 16,0 bilhões 

 
 União Europeia / Paraná = 13,7% 

(1SM16/1SM15 = 3,3%) 

 União Europeia / Brasil =17,7% 

(1SM16/1SM15 = -5,8%) 

 Paraná (Total): US$ 5,088 bilhões 

 Brasil (Total): US$ 66,600 bilhões 

 Paraná          União Europeia: US$ 1,6 bilhão  

 Brasil          União Europeia: US$ 15,4 bilhões  

 
 União Europeia / Paraná = 30,9% 

(1SM16/1SM15 = -8,5%) 

 União Europeia / Brasil = 23,2% 

(1SM16/1SM15 = -20,1%) 
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01 – QUADRO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÕES DE MERCADORIAS DO PARANÁ  

PRINCIPAIS MERCADORIAS EXPORTADAS (JANEIRO A JUNHO 2016) 

Código 
NCM 

Descrição da NCM  
Total – 

Milhões US$ 

   
44 Madeira, carvão vegetal e obras de madeira 27.334.882 

16 Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos 27.086.978 

02 Carnes e miudezas, comestíveis 15.321.957 

17 Açúcares e produtos de confeitaria 8.256.004 

21 Preparações alimentícias diversas 5.211.205 

94 
Móveis; mobiliário médico-cirúrgico, colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não 
especificados nem compreendidos em outros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas 
indicadoras luminosos, e artigos semelhantes; Construções Pré 

2.977.564 

23 Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais 2.967.588 

85 
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de 
som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e 
acessórios 

1.049.525 

09 Café, chá, mate e especiarias 948.233 

   
Total 

 
91.153.936 

 

PRINCIPAIS MERCADORIAS IMPORTADAS (JANEIRO A JUNHO 2016) 

Código 
NCM 

Descrição da NCM  
Total – 

Milhões US$ 
      

84 Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes    30.894.063  

27 
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras 
minerais 

26.893.199  

85 
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de 
som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e 
acessórios 

8.300.257  

31 Adubos (fertilizantes)      5.813.722  

73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço 4.782.092  

90 
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de 
precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios 

4.198.923  

39 Plásticos e suas obras 3.956.298  

40 Borracha e suas obras 2.744.116  

38 Produtos diversos das indústrias químicas 2.597.399  

87 Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios 2.312.169  
      

Total   92.492.238 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 
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IMPORTAÇÕES 

Em junho, as importações somaram US$ 972,7 milhões, alta de 17,5% em relação ao mês anterior. 

Comparando com o mesmo mês de 2015, foi observada uma redução de 21,4%. No primeiro semestre deste 

ano as importações acumuladas somaram US$ 5,088 bilhões, montante 22,6% menor em relação ao mesmo 

período de 2015.  

Evolução das Importações do Paraná 

 
                           Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

Em termos de participação relativa por grupos de produtos, os destaques no primeiro semestre foram 

as importações de produtos químicos (em sua maioria insumos destinados à atividade agrícola), mecânica, 

material de transportes e petróleo e derivados. Esses grupos de produtos foram responsáveis por mais de 

67,2% da pauta de importações do Estado do Paraná. 

TABELA 04 – IMPORTAÇÕES DO PARANÁ POR GRUPOS DE PRODUTOS EM US$ 

Grupo de produtos 
Importações 2015 Part. Importações 2016 Part. 

Variação 
Jan a Jun % Jan a Jun % 

            

Cereais 66.220.148 1,01% 112.931.016 2,22% 70,54% 

Complexo Soja 69.488.381 1,06% 89.540.208 1,76% 28,86% 

Bebidas 5.683.612 0,09% 6.685.742 0,13% 17,63% 

Produtos Químicos 1.761.515.417 26,80% 1.469.496.360 28,88% -16,58% 

Móveis 38.587.147 0,59% 31.096.524 0,61% -19,41% 

Petróleo e derivados 567.269.511 8,63% 426.363.918 8,38% -24,84% 

Materiais Elétricos e Eletrônicos 521.154.802 7,93% 386.866.108 7,60% -25,77% 

Papel e Celulose 76.411.283 1,16% 55.301.502 1,09% -27,63% 

Mecânica 1.100.886.877 16,75% 789.415.044 15,51% -28,29% 

Preparações alimentícias diversas 16.832.795 0,26% 11.967.438 0,24% -28,90% 

Material de Transportes 1.090.689.772 16,59% 735.607.769 14,46% -32,56% 

Têxtil e Vestuário 76.362.826 1,16% 49.546.100 0,97% -35,12% 

Madeira 11.346.957 0,17% 7.184.435 0,14% -36,68% 

Açucares e produtos de confeitaria 2.043.111 0,03% 863.463 0,02% -57,74% 

Carnes (bovinas, aves e suínas) 28.132.101 0,43% 2.429.760 0,05% -91,36% 
            

Sub-total        5.432.624.740  82,65%        4.175.295.387  82,06% -23,14% 

Total        6.573.428.660  100,00%        5.088.103.187  100,00% -22,60% 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 
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No acumulado até junho de 2016, o grupo de produtos químicos representou 28,9% do total 

importado pelo Estado. No mês de junho, a importação foi de US$ 285,0 milhões e o principal país de origem 

deste grupo de produtos foi a China com US$ 38,1 milhões em produtos vendidos no Paraná. A maior parte de 

produtos químicos importados da China no mês de junho é composta por adubos (fertilizantes) e outros 

produtos destinados à agricultura que somaram US$ 24,3 milhões. O segundo principal grupo da pauta de 

importações é o de produtos mecânicos, com 15,5% no acumulado até junho. No mês as importações de 

produtos mecânicos contabilizaram mais de US$ 146,1 milhões. Na variação mensal houve um crescimento de 

10,7% em relação ao mês de maio.  

Os destaques nas importações do Estado no mês de junho foram: petróleo e derivados e complexo 

soja (destaques positivos); e, material elétrico e madeira (destaques negativos).  

a) Destaques positivos do mês  

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Destaques negativos do mês  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Importação Brasil: US$ 887,5 milhões 
(jun16/mai16: 15,5%) 
(jun16/jun15: -44,5%) 
 

Importação Paraná: US$ 117,2 milhões 
(jun16/mai16: 138,3%) 
(jun16/jun15: -15,9%) 

  

Petróleo e Derivados 

Principal mercado do Paraná:                   
OPEP US$ 29,6 milhões 

Importação Brasil: US$ 30,4 milhões                               
(jun16/mai16: 120,5%) 
(jun16/jun15: 1326,0%) 
 

Importação Paraná: US$ 29,6 milhões                                
(jun16/mai16: 120,7%) 
(jun16/jun15: 1711,3%) 

  

Complexo Soja 

Principal mercado do Paraná:                                                         
Mercosul US$ 29,4 milhões 

Importação Brasil: US$ 1,5 bilhão 
(jun16/mai16: 12,2%) 
(jun16/jun15: 3,2%) 
 

Importação Paraná: US$ 65,4 milhões 
(jun16/mai16: -8,3%) 
(jun16/jun15: -21,8%) 

  

Material Elétrico 

Principal mercado do Paraná:  
Ásia US$ 41,8 milhões 

Importação Brasil: US$ 7,6 milhões            
(jun16/mai16: 5,5%) 
(jun16/jun15: -10,5%) 
 

Importação Paraná: US$ 1,4 milhão                
(jun16/mai16: -6,7%) 
(jun16/jun15: -15,6%) 

  

Madeira 

Principal mercado do Paraná:                                    
Ásia US$ 541,0 mil  
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TABELA 05 – IMPORTAÇÕES DO PARANÁ POR PAÍS DE ORIGEM 

ORDEM 

PRINCIPAIS PAÍSES 

JANEIRO A JUNHO 

2016 2015 
Variação 
% (A/B) 2016   2015   US$/F.O.B. (A) % s/Total US$/F.O.B. (B) % s/Total 

                

01º.  01º.   CHINA 872.035.919,00  17,14% 1.193.860.477,00  18,16% -26,96% 

02º.  02º.   ESTADOS UNIDOS 540.298.561,00  10,62% 601.163.261,00  9,15% -10,12% 

03º.  03º.   ARGENTINA 476.768.844,00  9,37% 658.391.522,00  10,02% -27,59% 

04º.  04º.   ALEMANHA 279.013.658,00  5,48% 410.936.304,00  6,25% -32,10% 

05º.  07º.   FRANÇA 242.068.263,00  4,76% 249.879.408,00  3,80% -3,13% 

06º.   09º.   PARAGUAI 194.057.321,00  3,81% 181.573.887,00  2,76% 6,88% 

07º.   06º.   ESPANHA 166.320.659,00  3,27% 201.187.173,00  3,06% -17,33% 

08º.   08º.   MÉXICO 154.752.875,00  3,04% 299.876.866,00  4,56% -48,39% 

09º.   26º.   NIGÉRIA 127.636.699,00  2,51% 330.370.592,00  5,03% -61,37% 

10º.   05º.   FINLÂNDIA 124.950.709,00  2,46% 52.912.787,00  0,80% 136,14% 
                

Subtotal 3.177.903.508,00  62,46% 4.180.152.277,00 63,59% -23,97% 

Total Paraná 5.088.103.187,00  100,00% 6.573.530.067,00  100,00% -22,60% 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 

 

A China é responsável por 17,1% das importações da economia paranaense (janeiro a 

junho de 2016). No mês de junho a economia chinesa importou US$ 158,0 milhões do 

Estado do Paraná ou 14,6% a menos na comparação com o mesmo mês do ano anterior.  

Os principais produtos importados daquele país foram: 1) máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos 

(total de US$ 51,4 milhões); 2) máquinas, aparelhos e materiais elétricos US$ 29,5 milhões); e, 3) 

adubos/fertilizantes (US$ 24,3 milhões). 

 

Os Estados Unidos foi o segundo país que mais vendeu produtos para o Estado do 

Paraná. Em termos acumulados, o valor total ultrapassa os US$ 540,0 milhões. No mês 

de junho as importações totalizaram mais de US$ 117,1 milhões com destaque para três 

principais produtos: combustíveis minerais (US$ 68,5 milhões), adubos/fertilizantes (US$ 12,9 milhões) e 

máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (US$ 9,6 milhões). 

 

A Argentina é o terceiro maior mercado fornecedor de produtos para a economia 

paranaense. Até junho deste ano foram importados daquele país mais de US$ 476,7 

milhões. No mês de junho foram comprados pela economia paranaense mais de US$ 

94,8 milhões, com destaque para os seguintes produtos: veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos 

terrestres (US$ 27,8 milhões); produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos (US$ 12,9 milhões); 

combustíveis minerais e óleos minerais (US$ 12,3 milhões); e, cereais (US$ 11,8 milhões). 

Com exceção do Paraguai e Finlândia, na comparação do primeiro semestre deste ano com o do ano 

passado, as importações paranaenses apresentou baixo dinamismo das atividades de compras no mercado 

externo. Todos os principais países fornecedores do Estado apresentam diminuição no crescimento das 

importações. No geral, há uma queda de 23,9% nas importações do primeiro semestre deste ano em relação 

ao mesmo período do ano anterior.    
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Em uma lista de 30 principais países foram identificados outros destaques no aumento das 

importações do Estado (comparação do mês de junho de 2016 em relação ao mesmo mês de 2015): República 

de Belarus (218,03%) e Uruguai (121,13%). 

 

                                                                                

                  Importações: US$ 27,7 milhões                                                  Importações: US$ 12,4 milhões 

 

 

 

O comportamento das importações paranaense por categoria de uso pode ser observado na tabela 

abaixo.  

TABELA 06 – IMPORTAÇÕES DO PARANÁ POR CATEGORIA DE USO 

Variação das Importações 
por Categoria de Uso 

No mês Acumulado no ano Acumulado em 12 meses   Partici- 
pação 

relativa 
2015 

jun/16 jan/16 a jun/16 jul/15 a jun/16   

mai/16 jan/15 a jun/15 jul/14 a jun/15   

US$   R$  US$   R$ US$   R$   

                        

Bens de Capital 8,53%  5,00% -27,41%  -9,20% -28,07%  -0,30% 
 

25,18% 

Bens intermediários 8,39%  4,87% -16,06%  3,89% -24,17%  5,63% 
 

53,93% 

Bens de Consumo 18,16%  14,32% -38,34%  -23,48% -39,22%  -15,53% 
 

11,96% 

Combustíveis e Lubrificantes 144,90%  136,94% -23,96%  -5,95% -46,02%  -23,00% 
 

8,94% 

  
           

Total das importações 17,51%  13,69% -22,60%  -3,92% -33,88%  -9,81% 
 

100,00% 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 
 

Em bens de capital foram importados pelo Paraná, em junho, US$ 216,9 milhões, ou 8,5% a mais em 

relação ao mês anterior. Decompondo o valor observado foram importados os seguintes produtos de bens de 

capital1: partes e acessórios dos veículos das NCM 8701 a 8705 (US$ 59,4 milhões); aparelhos e dispositivos 

para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura (US$ 24,0 

milhões); automóveis de passageiros e outros veículos concebidos para o transporte de pessoas (US$ 23,0 

milhões); máquinas-ferramentas (US$ 11,7 milhões); e, veículos automóveis para transporte de mercadorias 

(US$ 11,0 milhões). Em termos acumulados as importações até junho de bens de capital foram de US$ 1,254 

bilhão. 

O total importado em junho na categoria de uso de bens intermediários foi de US$ 538,0 milhões. 

Detalhando o total importado foi observado que em alimentos e bebidas destinadas à indústria foram 

importados US$ 63,9 milhões, em insumos para a indústria US$ 366,3 milhões, em peças e acessórios de 

equipamentos de transporte US$ 107,8 milhões. No acumulado as importações desta categoria apresenta 

variação negativa de 16,1%. 

                                                           
1 Para identificação dos produtos foram analisadas as NCM até quatro dígitos. 

República de Belarus Uruguai 

 Adubos (fertilizantes): US$ 27,7 
milhões. 
 

 Produtos da indústria de moagem: US$ 
4,3 milhões; 
 

 Cereais: US$ 2,9 milhões; 
 

 Plásticos e suas obras: US$ 1,6 milhão; 
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Com relação à categoria de bens de consumo e combustíveis e lubrificantes, o total importado em 

junho foi, respectivamente, de US$ 96,2 milhões e US$ 121,5 milhões. Em termos acumulados, as duas 

categorias de uso apresentaram variação negativa no crescimento das importações até o mês de junho. A 

maior queda é em bens de consumo, -38,3% em Dólar e -23,5% em Real, e em combustíveis e lubrificantes a 

queda foi de -24,0% em Dólar e -5,9% em Real. 

SALDO COMERCIAL E FLUXO DE COMÉRCIO  

O valor do saldo comercial, diferença entre os totais das exportações e importações, no mês de junho 

foi de US$ 519,3 milhões. Na comparação com o mês anterior houve uma redução no saldo de 24,1%. Em 

termos acumulados de janeiro até junho o saldo foi positivo em US$ 2,780 bilhões.  

TABELA 07 – SALDO COMERCIAL POR PRODUTO DO PARANÁ EM US$ 

Grupo de produtos 
Exportações Part. % Importações Part. % 

Balança 
Comercial 

Jan a Jun 
          

 

Complexo Soja       2.989.144.711  37,99%            89.540.208  1,76%          2.899.604.503  

Carnes (bovinas, aves e suínas)       1.257.880.644  15,99%              2.429.760  0,05%          1.255.450.884  

Madeira          433.636.991  5,51%              7.184.435  0,14%              426.452.556  

Cereais          224.450.169  2,85%          112.931.016  2,22%              111.519.153  

Preparações alimentícias diversas          247.599.254  3,15%            11.967.438  0,24%              235.631.816  

Papel e Celulose          277.492.627  3,53%            55.301.502  1,09%              222.191.125  

Açucares e produtos de confeitaria          315.248.418  4,01%                863.463  0,02%              314.384.955  

Bebidas            57.805.276  0,73%              6.685.742  0,13%               51.119.534  

Móveis            39.589.434  0,50%            31.096.524  0,61%                 8.492.910  

Têxtil e Vestuário            48.693.539  0,62%            49.546.100  0,97%                   (852.561) 

Material de Transportes          741.537.255  9,42%          735.607.769  14,46%                 5.929.486  

Materiais Elétricos e Eletrônicos            75.879.847  0,96%          386.866.108  7,60%           (310.986.261) 

Petróleo e derivados            17.991.559  0,23%          426.363.918  8,38%           (408.372.359) 

Mecânica          331.546.870  4,21%          789.415.044  15,51%           (457.868.174) 

Produtos Químicos          240.925.741  3,06%       1.469.496.360  28,88%        (1.228.570.619) 
            

Sub-total       7.299.422.335  92,78%       4.175.295.387  82,06%          3.124.126.948  

Total       7.867.822.601  100,00%       5.088.103.187  100,00%          2.779.719.414  

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP – Departamento Econômico 
 

No acumulado – janeiro a junho – os principais grupos de produtos que contribuíram para a geração 

do saldo comercial do Estado do Paraná foram produtos do complexo soja, carnes, madeira e açúcares e 

produtos de confeitaria. No mês de junho, os principais produtos que contribuíram para a geração do saldo 

comercial foram os produtos do complexo soja, US$ 508,4 milhões, produtos a base de carne (US$ 243,5 

milhões) e açúcares e produtos de confeitaria (US$ 101,6 milhões). 

Com relação àqueles produtos que contribuíram negativamente para a geração do saldo comercial no 

mês de junho foram identificados que produtos químicos apresentaram déficit de US$ 238,8 milhões, petróleo 

e derivados déficit de US$ 116,5 milhões e produtos de mecânica déficit de US$ 82,5 milhões. 

Em termos de fluxo de comércio os maiores parceiros comerciais do Estado do Paraná para o mês 

(dados acumulados até junho) foram a China, a Argentina e os Estados Unidos.  
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TABELA 08 – FLUXO DE COMÉRCIO DA ECONOMIA PARANAENSE 

ANO 
JANEIRO A JUNHO 

PRINCIPAIS PAÍSES 
Exportações Importações Saldo Comercial Fluxo de Comércio % s/Total 

Fluxo de 
Comércio 2016 US$ 

              

01º. CHINA 2.405.783.389,00 872.035.919,00 1.533.747.470,00 3.277.819.308,00 25,30% 

02º. ARGENTINA 671.727.336,00  476.768.844,00 194.958.492,00 1.148.496.180,00 8,86% 

03º. ESTADOS UNIDOS 377.581.761,00  540.298.561,00 -162.716.800,00 917.880.322,00 7,08% 

04º. ALEMANHA 232.899.288,00 279.013.658,00 -46.114.370,00 511.912.946,00 3,95% 

              

Subtotal 3.687.991.774,00 2.168.116.982,00 1.519.874.792,00 5.856.108.756,00 45,20% 

Total Paraná 7.867.822.601,00 5.088.103.187,00 2.779.719.414,00 12.955.925.788,00 100% 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Elaboração: FIEP-Departamento Econômico 

 

O Paraná comercializou mais de US$ 12,9 bilhões no mercado internacional até junho deste ano. 

Comparando este resultado com o mês passado, foi observada uma elevação de 23,5% no fluxo de comércio. 

Os fatores que explicam essa elevação foi o aumento percentual das importações observada no mês. Na 

comparação de junho com maio deste ano, o crescimento das importações foi de 17,5% enquanto que as 

exportações apresentou queda de 1,6%. 

Quatro países representam quase a metade do valor do fluxo de comércio do Estado. O destaque é a 

economia chinesa. Até o mês de junho, esse país foi o principal parceiro comercial com participação de 25,3%. 

O fluxo de comércio acumulado com a China foi superior a US$ 3,2 bilhões. Deste valor, a composição é de US$ 

2,4 bilhões em exportações e US$ 872,0 milhões em importações. O saldo comercial acumulado nas 

transações econômicas com a China gerou um superávit comercial superior a US$ 1,5 bilhão. O segundo 

principal parceiro econômico do Paraná é a Argentina. As relações comerciais com aquele país tiveram um 

fluxo de comércio superior a US$ 1,1 bilhão e um saldo comercial de US$ 195,0 milhões.  

 

 

 

 

 

 

 

 


